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21.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2 ROW D เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย 

THAI AIRWAYS (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

23.59 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG622 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

 

 

07.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลา

ทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

น าทา่นสู ่ วดัคนิคะคุจ ิ หรอื ทเีรยีกกันว่าวัดทอง จุดเด่นของวัดนี้คอืตัวอาคารหลักมสีทีองเหลอืงอร่าม ตัง้โดด

เดน่เป็นสงา่อยูท่า่มกลางน ้า เวลามองภาพสะทอ้นจากน ้าจะเห็นภาพทีง่ดงามเป็นอยา่งมาก  กลายเป็น

สัญลักษณ์แห่งหนึง่ของเมอืงเกยีวโต  และจากการทีม่สีถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและงดงามท าใหไ้ดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1994  เดมิทถีูกสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีพ่ านักของ

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น • วดัคนิคะคจุ ิ• วดัโทฟุคจุ ิ• มติซุยเอา้ทเ์ล็ต พารค์                                            

          (-/กลางวนั/-)                                                                                  

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ      
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ทา่นโชกนุ อาชกิากา้  โยชมิสิ ุและไวรั้บรองแขกระดับส าคัญๆอกีดว้ย ภายหลังเสยีชวีติ ก็มกีารยกทีพั่ก

แหง่นีก้ลายมาเป็นวัดในนกิายเซน  และกลายมาเป็นวัดคนิคะคจุใินปัจจบุนั (รวมคา่เขา้ชม) 

 

น าทา่นชม วดัโทฟุคุจ ิตัง้อยู่ทีเ่มอืงเกยีวโต  ถอืเป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่ ทีโ่ด่งดังในเรือ่งจุดชมใบไมแ้ดงทีด่ทีีสุ่ด

แห่งหนึ่งของเมอืงเกียวโต  ตัววัดก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ.1236 โดยตระกูลฟูจวิาระ  ภายในวัดมีส ิง่ที่

น่าสนใจหลายๆอย่าง ไม่ว่าเชจะเป็นประตูซานม่อน ความสูง 22 เมตร สรา้งเป็นแบบเซ็นโบราณ 

ดา้นหลังประตคูอืหอ้งโถงหลักฮอนโด ทีม่กีารบรูณะ เมือ่ปี 1934 และบรเิวณโดยรอบมอีาคารต่างๆของ

วัดในชว่งตน้สมยัมโูรมาช ิ(1333-1573) และสถาปัตยกรรมแบบเซน็ไมว่า่จะเป็น หอ้งสวดมนต ์หอระฆัง 

หอ้งอาบน ้า และหอ้งน ้า เป็นตน้ อสิระใหท้่านชมความงามใบไมเ้ปลีย่นสตีามอัธยาศัย (รวมค่าเขา้ชม

สวน) 
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กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ มติซุยเอา้ทเ์ล็ต พารค์ เป็นเอา้ทเ์ล็ต ขนาดใหญแ่หง่เมอืงนาโกยา่ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมมากกวา่ 

300 รา้น ไมว่่าจะเป็น COACH , THE NORTH FACE , KATE SPADE , LONGCHAMP , PAUL SMITH 

, MARC JACOBS , TRIUMPH , MICHAEL KORS , TORY BURCH , LEVI’S , GUCCI , LACOSTE , 

GAP , GUESS , LESPORTSAC , BIRKENSTOCK , ONITSUKA TIGER , KEEN , NEW BALANCE , 

NIKE , PUMA , ADIDAS เป็นตน้  นอกจากนีภ้ายเอา้ทเ์ล็ต ยังมรีา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นกาแฟไวค้อย

บรกิารทกุทา่นมากกวา่ 30 รา้นดว้ยกนั อสิระใหท้า่นชอ็ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่     อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Comfort Hotel Gifu ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ  ตัง้อยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกฟิุและโทยาม่า ประกอบไปดว้ย

บา้นเรอืนทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 200 – 300 ปี กระจายไปในแนวเหนือ - ใต ้ตามทีร่าบแคบๆ ทีข่นานไปกับ

แมน่ ้าโชกาวะ สิง่ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วคอื หมูบ่า้นโอกมิาจ ิซึง่เป็นหมูบ่า้นหลักและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในชิ

ราคาวาโกะ นอกจากนีย้งัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหมูบ่า้นมรดกโลกอกีดว้ย  ไฮไลทห์มูบ่า้นแห่งนี้คอื

การเดนิชมบา้นแบบกัสโชสคึุร ิ ซ ึง่เป็นบา้นชาวนาโบราณอายุมากกว่า 250 ปี บา้นแบบกัสโชสคึุร ิมี

ลักษณะพเิศษ คือเป็นบา้นแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ซึง่ค าว่า กัสโช แปลว่า พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นที่

หลังคาชนัถงึ 60 องศา ลักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมมอืเขา้หากนั เพือ่ป้องกนัและรองรับหมิะทับถมในฤดู

หนาวน่ันเอง  โครงสรา้งของบา้นกอ่สรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูวัสดุกอ่สรา้งลว้นมาจากธรรมชาต ิและบาง

บา้นเปิดเป็นรา้นคา้ รา้นขนมไวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ • กระเชา้ชนิ โฮทากะ • เมอืงมตัสโึมโต ้  (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                          
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เดนิทางสู ่ กระเชา้ชนิโฮทากะ  เป็นกระเชา้กอนโดลา 2 ชัน้ 1 เดียวในญีปุ่่ น ที่ทอดยาวไปจนถงึจุดชมววิดว้ย

ระยะทาง 3 กโิลเมตร มจีดุชมววิความสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,156 เมตร ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสกับ

ธรรมชาตอิันแสนบรสิทุธิข์องญีปุ่่ นอยา่งเต็มอิม่ เพราะววิทวิทัศน์ทีน่ี่จะแปรผันไปตามฤดูกาล จะไดพ้บ

กับววิพาโนรามา เพลดิเพลนิพรอ้มกับความงดงามของเทอืกเขาเจแปนแอลป์สลับกับใบไมเ้ปลีย่นสี

ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งอกีดว้ย  

 

เดนิทางสู ่ เมอืงมตัสโึมโต ้ตัง้อยูใ่นลุม่น ้ามตัสโึมโตท้างตอนกลางของจังหวัดนากาโน่  รายลอ้มไปดว้ยภเูขาและ

ขึน้ชือ่ในเรือ่งของทวิทัศน์ทีส่วยงาม  ซึง่เมอืงมัตสโึมโตน้ี้อยูห่่างจากเมอืงหลวงนากาโน่โดยประมาณ 

75 กโิลเมตรและห่างจากใจกลางโตเกยีวโดยประมาณ 167 กโิลเมตร  และในปี 1998 เมอืงมัตสโึมโต ้

ยงัไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนัโอลมิปิกฤดหูนาวอกีดว้ย 

เย็น        บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  Premier Hotel Cabin Matsumoto ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น  
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(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม ภายนอกปราสาทมตัสโึมโต ้ เป็นโบราณสถานทีม่อีายมุากกว่า 400 ปี มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสดี า

ของปราสาททีต่ัดกับสขีองทอ้งฟ้าและภเูขาจนเกดิความงามแปลกตา  จนไดช้ือ่เรยีกอกีอยา่งว่า คารา

สุโจ ซึง่แปลว่าปราสาทอกีาน่ันเอง  นอกจากนี้ยังมใีนส่วนของบรเิวณสวนและคูเมอืงใหเ้ดนิชมความ

สวยงามของบรรยากาศโดยรอบอกีดว้ย (ไมร่วมคา่เขา้ชมภายในปราสาททา่นละ 700 เยน) 

 

เดนิทางสู ่ ทะเลสาบสวุะ  เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในจังหวัดนากาโน่  ทีน่ี่เป็นตน้น ้าของแมน่ ้าเทนย ุ ซึง่

ไหลผ่านเมอืงโอคานะไปยังพืน้ทีต่่างๆทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและสุดทา้ยไหลลงสู่มหาสมุทรแปซปิิก ใน

วนัทีส่ ี ่ ปราสาทมตัสโึมโต ้•  ทะเลสาบสวุะ • ภเูขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 • อโุมงคเ์มเป้ิล โมมจิ ิไคโร                                    

        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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อดตีผวิน ้าในทะเลสาบจะแข็งเป็นน ้าแข็งในชว่งฤดูหนาว สว่นชว่งหนา้รอ้นประมาณเดอืนสงิหาคมจะมี

เทศกาลดอกไมไ้ฟทีเ่ป็นเทศกาลขึน้ชือ่ของทีน่ีอ่กีดว้ย  อสิระใหท้า่นสมัผัสบรรยากาศพรอ้มถา่ยรปูความ

ประทับใจตามอธัยาศัย 

 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mt. Fuji) เป็นภเูขาทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัเป็นอยา่งด ีมรีะดับ

ความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเลอยู่ที่ 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมือ่ประมาณ 

100,000 ปีทีแ่ลว้ ภเูขาไฟฟจูไิดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิมเป็นอยา่งมาก  น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิเพือ่ชมความสวยงามทัศนยีภาพบรเิวณโดยรอบ

ภเูขาไฟฟจูพิรอ้มถา่ยภาพความประทับใจและเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศัย (ขอสงวนสทิธิ์

ไมข่ ึน้ชมภเูขาไฟฟจู ิในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยหรอืสถานปิีดใหบ้รกิาร) 
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น าทา่นสู ่  โมมจิ ิไคโร (Momiji Kairo) หรอื อุโมงคใ์บเมเป้ิล  จุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี่สวยงามบรเิวณรมิ

ทะเลสาบคาวากชูโิกะ  ตัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาบคาวากชูโิกะ เมือ่เขา้สูฤ่ดูใบไมร้่วงตน้เมเป้ิลทีข่ ึน้อยูท่ัง้ 2 

ฝ่ังคลองของน ้าจะเปลีย่นเป็นสสีม้และสแีดง  สว่นใบทีแ่หง้จะหล่นลงทีค่ลองน ้า ท าใหท้ัง้ดา้นบนตน้ไม ้

และพืน้ดา้นลา่งเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล  อสิระใหท้า่นเทีย่วชมพรอ้มถา่ยภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 
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หมายเหต ุ: กรณีทีอ่โุมงคใ์บเมเป้ิล  ไมส่ามารถเดนิทางเขา้ชมได ้ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรม น าท่านชม

ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ที่สรา้งขึน้เพือ่สักการะบูชาพระจักรพรรดนิี ราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์ในสมัยปี 1867-1912 

หลังจากที่พระจักรพรรดเิมจสิ ิน้พระชนม ์ ผูค้นในโตเกียวนั้นต่างเรียงรอ้งอยากจะสรา้งศาลเจา้เพื่อใชส้ักการะพระ

จักรพรรดิเ์มจ ิจงึเริม่ก่อสรา้งในปี 1915 จนถงึปี 1920 ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 5 ปี  จากสถานทีร่กรา้งทีไ่มไ่ดน้ ามาใช ้

ประโยชน์ ไดรั้บการสนับสนุนตน้ไมจ้ากทั่วประเทศญี่ปุ่ นไม่เพียงเท่านัน้  ยังไดรั้บจากคาบสมุทรเกาหลี ไตห้วัน  นับ

โดยรวมแลว้ อาสาสมัครประมาณ 110,000 คน ไดช้ว่ยกันปลูกตน้ไมก้ว่า 365 สายพันธุ ์ประมาณ 120,000 ตน้ ดว้ย

ความหวังทีว่า่ในการปลกูป่าครัง้นีอ้กี 100 ปี ขา้งหนา้ อยากจะใหผ้ลรับทีไ่ดค้อื พืน้ทีน่ีม้สีเีขยีวมากมายระบบนเิวศคับคั่ง

สวยงามกลายเป็นสถานทีท่ีผู่ค้นมากมายตา่งหลงรัก 

เย็น        บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

ทีพ่กั Fujisan Garden Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค  ตัง้อยูใ่นจังหวัดยามานาช ิเป็นหมูบ่า้นเล็กๆเกา่แกใ่นบรเิวณทะเลสาบทัง้ 

5 รอบภเูขาไฟฟจู ิ ภายในหมูบ่า้นมบี่อน ้าศักดิส์ทิธิท์ีจ่ านวน 8 บอ่ ผุดขึน้มาตามธรรมชาตโิดยเกดิจาก

หมิะทีล่ะลายจากเนนิภูเขาไฟฟจูทิีอ่ยูใ่กล ้ๆ ซึง่กรองจากภูเขาผ่านชัน้ลาวาทีม่รีูพรุนมานานกว่า 80 ปี 

สง่ผลท าใหน้ ้านัน้ใสกวา่น ้าปกตจินสามารถมองเห็นกน้บอ่ไดแ้ละเป็นทีเ่คารพของคนทอ้งถิน่ตัง้แต่อดตี

จนถงึปัจจุบัน  อสิระใหท้่านเดนิชมหมูบ่า้นตามอัธยาศัยพรอ้มกับลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ของชาวบา้นใน

หมูบ่า้นซึง่มวีางขายตามหนา้บา้นและทางเขา้หมูบ่า้นอยา่งไมข่าดสาย 

 

น าทา่นสู ่ ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการประทุของภเูขาไฟจากทุกมมุโลก หอ้งแสดง

ภาพแผ่นดนิไหว  หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้งจ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย และหอ้ง

เขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนชอ้ปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญีปุ่่ นต่างๆ เช่นมดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑ์

วนัทีห่า้ หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค • ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว • โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต • ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ

                                                           (เชา้/กลางวนั/-) 
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เครือ่งปั้นดนิเผา เครือ่งส าอาง และ ของฝากอกีมากมาย ทีเ่ป็นสนิคา้พืน้เมอืงไม่สามารถหาซือ้ไดจ้าก

เมอืงอืน่รวบรวมไวท้ีน่ีเ่พยีงทีเ่ดยีว 

กลางวนั       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต ซึง่เป็นเอา้ทเ์ล็ตบรรยากาศแบบเอา้ทด์อร์

ขนาดใหญ่แห่งหนึง่ของญีปุ่่ น มรีา้นคา้ใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากกว่า 200 รา้นและศูนยอ์าหาร โดยรา้นคา้

ต่างๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ อปุกรณ์กฬีา เครือ่งใชใ้น

ครัวเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์แบรนดท์ีเ่ป็นทีน่ยิมก็จะมทีัง้ Abercrombie & Fitch ,Adidas, 

Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, Burberry, Bvlgari, 

Cath Kidston, Celine, Columbia 

Sportswear, Diesel,G-Shock, 

Gucci, Issey Miyake, Kate Spade 

New York, Lacoste, Levi’s, Marc 

Jacobs, Nike, Oakley, Paul Smith, 

Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint 

Laurent และอืน่ๆอกีมากมาย   

จากนัน้ อสิระช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ซึง่ต็มไป

ด ้ ว ย ห ้ า ง สิ น ค ้ า แ ฟ ชั่ น แ ล ะ

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่อยา่ง Isetan, Takashimaya และ Marui เรยีงรายกันอยู่มากมาย บรเิวณ

ทางออกฝ่ังตะวันออกของสถานชีนิจกุยุงัมหีา้งรา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วหลากหลายกลุม่วยัไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่ง

จุใจ ไมว่่าจะเป็นดสิเคาทส์โตรอ์ยา่ง Don Quijote รา้นขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอยา่ง Yamada Denki  หรอื

จะเป็น Shinjuku Subnade ซึง่มรีา้นสนิคา้หลากหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัอยา่งเต็มอิม่ 
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เย็น        อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MARROAD INTERNATIONAL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั)  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ วดันารติะซนัชนิโชจ ิถกูตัง้ขึน้เมือ่ ค.ศ.940  เป็นวัดในพระพุทธศาสนาทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงนารติะ จังหวัด

ชบิะทีว่ัดแหง่นีม้รีปูเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกนัมาตัง้แตส่มยัโบราณว่า "นารติะฟโุด" 

ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหนึง่ในศาสนสถานส าคัญทีเ่ป็นศูนยก์ลางความศรัทธาต่อองคฟ์ุ

โดเมยีวโอ   

วนัทีห่ก วดันารติะ •โอโมเตะซงัโดะ • ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ • สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                     

          (เชา้/-/-) 
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บรเิวณทางเขา้กอ่นถงึตัววัดทกุทา่นจะไดพ้บกบัถนนสายวัฒนธรรมชอ้ปป้ิงโอโมเตะซงัโดะ มรีะยะทาง

ประมาณ 1 กโิลเมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ฝีมอืดัง้เดมิ 

รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ ซึง่คอยเปิดไวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาเยีย่มชมอกีดว้ย 



Page 17 of 27 

 

 

 

 

12.00 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG643  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

************************************************* 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทาง        จ านวน ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

11 – 16 ตลุาคม 2565         35+1 49,999 7,900 

11 – 16 พฤศจกิายน 

2565 

35+1 47,999 7,900 

01 – 06 ธนัวาคม 2565 35+1 49,999 7,900 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 10,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทัวรแ์ละตัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม คา่ทปิไกด,์พนกังานขบัรถ รวมท ัง้ทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

** ราคาขายขา้งตน้รวมคา่บรกิารยืน่วซีา่ เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ กรณีพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรณุา

สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้กอ่นท าการจอง  ในกรณีทีม่กีารยกเลกิการยืน่วซีา่ทางบรษิทัจะด าเนนิการคนืคา่วซีา่

ใหท้า่นละ 1,575 บาท** 
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หมายเหต ุ:  การใหบ้รกิารของรถบสัน าเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น  ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ นน ัน้สามารถ

ใหบ้รกิารไดว้นัละไมเ่กนิ 12 ช ัว่โมง ไมส่ามารถเพิม่เวลาได ้ จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

ตารางการทอ่งเทีย่วในรายการเดนิทาง โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

ตามประกาศของรฐับาลญีปุ่่ น (อพัเดท 26 พ.ค.65)  ส าหรบัมาตรการเปิดรบันกัทอ่งเทีย่ว ต ัง้แตว่นัที ่10 

มถินุายน 2565 ทีเ่ดนิทางในรปูแบบของคณะทวัร ์ โดยประเทศไทยถกูจดัอยูใ่นกลุม่สนี า้เงนิ  

            กลุม่สนี า้เงนิ (เสีย่งต า่)  

- ไมต่อ้งตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิประเทศญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตวั 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉดีวคัซนี (VACCINE CERTIFICATE) 

- นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นตอ้งดาวนโ์หลดแอปพลเิคช ัน่ดงัตอ่ไปนี ้

วธิปีฏบิตักิอ่นออกเดนิทาง 

1. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

2. ดาวนโ์หลดแอป My SOS ในโทรศพัทม์อืถอื ตดิต ัง้และด าเนนิการตามข ัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

- ลงทะเบยีน 

- ตอบแบบสอบถาม  จากน ัน้บนัทกึ QR CODE 

- ลงทะเบยีนข ัน้ตอนการกกัตวัทีส่นามบนิขาเขา้สว่นหนึง่ทางแอป MySOS ลว่งหนา้ (ฟาสต ์แทร็ก) 

- แสดง QR CODE ทีส่นามบนิขาเขา้ 

- กรอกหนงัสอืใหค้ าม ัน่สญัญาผา่นแอปพลเิคช ัน่ 

ด าเนนิการท ัง้ 4 ข ัน้ตอนนีก้อ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 6 ช ัว่โมงกอ่นเทีย่วบนิลงจอด หากไมด่ าเนนิการตาม

ข ัน้ตอนท ัง้หมดผา่นแอปพลเิคช ัน่ ท่านจะตอ้งกรอกเอกสารทีส่นามบนิดว้ยลายมอืของท่านเอง ซึง่ใชเ้วลา

คอ่นขา้งนานพอสมควร 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยส าหรบัคนไทย  เตรยีมเอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของรฐับาลไทยมากกว่า 14 วนัก่อนการเดนิทาง (VACCINE CERTIFICATE หรือ International 

Vaccinated Certificate 

ขอ้มลูเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วนัที ่10 ม.ิย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัรฐับาลญีปุ่่ น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-คันไซ-นารติะ-กรงุเทพฯ สายการบนิ Thai Airways  (TG)  

เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

- ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

- คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

- คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากประเทศญีปุ่่ นไดรั้บ

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วัน) 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 
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- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ญีปุ่่ นมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอ

เรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- คา่ประกนัสขุภาพ COVID-19 

- คา่ตรวจ ATK หรอื RT-PCR ทไีมม่รีะบใุนรายการทัวร ์หากประเทศตน้ทางหรอืปลายทางมกี าหนดใหต้รวจ 

- คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อนเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง และ

เป็นแบบฟอรม์ทีท่างญีปุ่่ นก าหนดเทา่นัน้ ทา่นตอ้งยืน่ผลใหก้บัทางบรษัิท กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีล

ตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับนโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และตอ้งมใีบรับรองผลการตรวจเป็น

ภาษาองักฤษ เทา่นัน้ แบบฟอรม์ : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- คา่ทปิไกด,์พนักงานขบัรถ รวมทัง้ทรปิ 1,500 บาท/ทา่น 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระมดัจ า 21,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันที

กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 กรณูาสง่ส าเนาพาสปอรต์ พรอ้มขอ้มลูการตดิต่อ เบอรโ์ทรศัพท ์ทีอ่ยู ่และอเีมลล ์ของผูเ้ดนิทาง เพือ่ใชใ้นการ

ลงทะเบยีน ERFS และวซีา่ทันท ีหลังจากการช าระมัดจ า หนังสอืเดนิทางหรอืพาสปอรต์ ตอ้งมอีายคุงเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ และมหีนา้วา่งส าหรับตดิวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ขึน้ไป 

 กรณีท าการจองนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100 

% 

 กรณีไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่และการจัดเตรยีมเอกสาร 1,500 

บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆตามจรงิ 

กรณียกเลกิ :  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50% จากราคาขาย และหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  
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 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน อาจจะ

ตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก บรษัิทฯ ขอแนะน าใหท้่าน

เปิดหอ้งพักเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 การวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าใหห้อ้งพักแบบเดี่ยว Single หอ้งคู ่

Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญีปุ่่ นนัน้ อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมที่

ระบชุือ่และระดับมาตรฐานของโรงแรมนัน้จะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการทอ่งเทีย่วของ

ประเทศญีปุ่่ นเทา่นัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดับสากลได ้

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมากรุ๊ป  หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ายการทัวรร์ะบไุวใ้นรายการไมว่่า

บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดตามรายการใหแ้กท่า่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทางและอืน่ๆเพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ  ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

 อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทวัร ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่า

ทวัรท์ัง้หมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทัง้ส้ิน 
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 มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆแทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(20 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง , ยกเลกิการเดนิทาง หรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วัน

กอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร ์ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่ง

แทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไข

ตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

********************************************************* 

 



Page 27 of 27 

 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


